
Agendapunten vakgroep heelkunde 25-5-2018 

Locatie: koningshof Veldhoven zaal 81 11.30-12.30uur 

Aanwezig: E. Leemreize, S. Kwee, D. Eisink, S. Wevers, C. Lemstra, W. van Nuenen, R. vd Dungen, C. 

Kraats, S. van der Horst, S. Groenink, J. Nieuwenhuis, R. van langen, J. de Bes, F. Ewalds (notulist) M. 

Drost (voorzitter) 

Afgemeld: Annalie Joldersma, Paolo Perin, Erwin Krommendijk, Jolanda Alblas, Jacqueline van de 

Geijn, W.C. Lam, Carin Huitenga, elke van Aalst, Debbie Werson, Lisa Wolters-Kasperink, Wouter 

Roosink, Joke Ligthart, Deborah van den Boogaart, Bianca Pluijm, Veronique Verheijen, Sabine 

Bruinsma, Mascha Mallo, A.M. Jansze, K.J. de Ruiter, Carina van Zandvoort, J.F. Heeren 

 

1. Notulen vorige vergadering: goedgekeurd. 

 

2. Via mail:  

 C.J. Huitenga: Complimenten dat de NVvH aan ons denkt bij het aanpassen/meedenken van 

richtlijnen 

 Gestopt in vakgroep: Meriam Hoekstra is overgestapt naar neurorevalidatie. Simone Kwant 

niet meer werkzaam als PA 

 

3. Taakverdeling. Huidige samenstelling vakgroep: Maartje Drost (voorzitter) Jacqueline van de Geijn 

(vicevoorzitter) en Femke Ewalds (secretaris) 

Plan om de taken beter te verdelen door aanspreekpunten aan te stellen voor de sub 

specialismen. Elk aanspreekpunt is dan diegene waar je contact mee op kan nemen bij 

vragen, waar richtlijnen naar toe kunnen voor verdere verspreiding etc.  

 

Nu afgesproken: 

a. Vaatchirurgie: vacant  

b. Trauma: S. wevers 

i. Conceptrichtlijn handfracturen: contactpersoon Steven van Heerde 

c. GE: Stephanie Kwee 

i. Colorectaalchirurgie: contactpersonen Monique Borremans en Joyce Heeren 

d. Onco: C. Lemstra 

e. Al Twee groepen:  

i. Colorectaal chirurgie: contactpersonen Monique Borremans en Joyce Heeren 

 

4. BIG-register -> denkt iedereen eraan om zich te registreren?  

 

5.  Studiebudget vanuit de NAPA. Er is een budget vrij gegeven welke we als vakgroep mogen 

gebruiken om scholing te krijgen of zelf bijv. een scholing te organiseren.  

-> Waar is vanuit de groep behoefte aan?  



Brainstorm: Invullen tijdens de chirurgendagen of bij de Domus combineren met een 

vergadering? Als er dan accreditatie voor is dan is dat wel aantrekkelijk om te komen. 

Regiobijeenkomsten organiseren?  

 Welke onderwerpen is behoefte aan?  

Brainstorm: Chirurgische technieken, Onderzoeksresultaten, AB beleid, Intervisie 

Dus: het is nodig om te inventariseren waar behoefte aan is. In kaart te brengen waar alle PA 

chirurgie gelokaliseerd zijn in het land. Wat mogen we met het geld/studiebudget?  

Is het evt. mogelijk om een teambuilding te organiseren van deze kosten. Ter onderbouwing: 

juist door elkaar beter te leren kennen zul je meer van elkaars netwerk gebruik kunnen gaan 

maken, worden de lijnen korter, betere groepsbinding.  

ACTIE: Maartje gaat dit navragen bij de NAPA MD (28-06-2018): het budget kan niet 

worden ingezet voor een ‘heidag’. Alternatief: jaarlijkse nascholingsdag heelkunde 

(januari/februari?)  

6. Hoe willen we ons profileren?  

Onderzoeken, dus meer abstracts indienen bij chirurgendagen zodat PA meer op de kaart 

gezet wordt. Sylvia van der Horst pakt dit verder op. Zal leden mail sturen.  

 

7. INVEST -> Jacqueline coördineert dit vanuit de vakgroep, Rosanne heeft niets meer gehoord, 

n.a.v. het aandragen van een spreker. Femke gaat hier achteraan 

 

8. Hoofdvraag vandaag: wat is het doel van de vakgroep. Rondvraag in de groep: voor 

groepsbinding, profilering, voltooien van het consensusdocument, elkaar te weten vinden en 

problemen te overleggen. 

Om die reden zal 2x/jaar een bijeenkomstvoldoende zijn. Voorgesteld wordt om dan invest 

en chirurgendagen aan te houden. Verder krijgt iedereen voldoende input door GAJA en 

NVvH.  

 

9. Volledigheid vakgroep bestand: 2 personen hier aanwezig hebben geen mail gehad. Maartje 

zal een nieuwe lijst van leden opvragen bij de NAPA. Aan iedereen om collega PA te 

attenderen op het feit heelkunde in te vullen bij specialisme, op die manier wordt je 

automatisch toegevoegd aan deze vakgroep inmiddels nieuwe lijst vakgroep heelkunde 

opgevraagd bij de NAPA 

 

10. Aanwezigen zijn benieuwd waar iedereen werkt en wat iedereen doet. Er wordt een kort 

rondje gemaakt.  



J. de Bes  
Eva Leemreize   Oncologie 
Stefanie Kwee  GE 
Daphne Eisink   Onco/GE 
S. Wevers   trauma 
Clara Lemstra   Onco 
Willemijn van Nuenen  colorectaal 
Rosanna v.d. Dungen  Acnes/buikwand/lies 
Carolien van Kraats  trauma 
Sylvia van der Horst  onco upper GE 
Suzanne Groenink colorectaal 
Jonanne Nieuwenhuis  GE 
R van Langen   GE 
Femke van beugen  Bariatrie 
Maartje Drost   Vaat 

 

Plan voor toekomst: Overzicht maken van PA heelkunde in Nederland met specialisatie, zodat 

je in 1 overzicht kan zien waar directe collega’s zitten voor bijv. overleg. -> wie pakt dit op?  

 

Volgende vergadering: INVEST, tijd en ruimte volgt 

 

ACTIE: We zoeken dus nog een PA Vaatchirurgie die aanspreekpunt wil zijn voor deze dominantie. 

Wie wil kan zich melden bij Maartje of Femke 


